
             Kretsstyremøte i Kongsberg 20.09.20 

Til stede: Aud Elin Lybekk, Leif Olav Brenna, Knut Einang Heisholt, Ulf Peter Muggerud, Hanne 
Kristine Lybekk 

Referent: Hanne Kristine Lybekk.  

1.  Jota-Joti 
På bakgrunn av kommunale reiseråd og restriksjoner til antall personer samlet har Krettsstyret 
i samråd med arrangør(Notodden speidergruppe) bestemt at Jota-Joti ikke vil gjennomføres 
som kretsarrangement.  
Det sendes ut en e-post til gruppelederne i kretsen om dette, med oppfordring til å arrangere 
egne arrangementer i gruppene. 
 
I tillegg lager Kretsstyret en video i forbindelse med leirbål denne helgen hvor 
patruljer/grupper oppfordres til å sende inn en hilsen til resten av kretsen. 
 

2. Årsmøte 2021 
2.1. Dato for Årsmøtet 

Dato for årsmøtet blir første helgen i Februar, Søndag 7.Februar klokken 14 
2.2. Lederkurs 

Det blir sett på muligheten for å gjennomføre Lederkurs trinn 1 eller 2 samme helgen 
som årsmøtet. Det er også sendt en forespørsel til kretsen på om det er utviklet eller 
planlagt å gjøre det mulig å gjennomføre deler eller hele deler av Lederkurs-trinnene 
digitalt. 

2.3. Valgkomite 
Speidergruppene 1.Sandsvær og 1.Hokksund har ansvar for valgkomite-arbeidet frem 
mot årsmøtet i 2021.  
 
Følgende er på valg: 
Visekretsleder(2021-2023) 
Kasserer(2021-2023) 
Styremedlem 
Revisor 
1.Vara 
2.Vara 
3.Vara 
 

3. Leir neste år 
Landsleiren i Indre Østfold som var planlagt gjennomført 3.-10.Juli i 2021 er avlyst. 
Kretsstyret ser på det som mest hensiktsmessig å oppfordre gruppene til å arrangere 
gruppeleirer, med mulighet for å slå sammen leirene dersom situasjonen og restriksjonene for 
antall personer endres utover våren. 
Kretsstyret foreslår uke 26 som felles leiruke for gruppene, med felles program på de 
individuelle leirene. 
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4. Infomøte om forbundets forsikringer 
Forbundet har en ansvarsforsikring gjennom Knif for alle som er medlem i Norges 
Speiderforbund. Egenandelen ved denne forsikringen er 25 000,- . Ansvarsforsikringen 
gjelder for gruppe, krets og forbund ved speider-relaterte aktiviteter. 
 
Det vil bli sendt en oppfordring til Speiderstyret om å spesifisere hvem som skal betale denne 
egenandelen(Enkeltperson/ ansvarlig leder/ gruppe). Og hvem som er ansvarlig ved mindre, 
men kostbare erstatninger/skader hvor egenandelen er dyrere enn skaden. F.eks. skade en 
speider påfører en annen speiders personlige materiell. 
 

5. Oppfølging av grupper 
5.1. Gvarv 

Kretsleder sender ut en e-post for oppfølging. 
5.2. Nordagutu 

Planlegger oppstart. 
5.3. Atrå 

Gruppen legges ned og resterende medlemmer flyttes over til andre grupper eller som 
direkte medlem av kretsen. 

5.4. Modum 
Hanne har blitt medlem i gruppen og prøver å følge denne opp litt tettere. 

6. Eventuelt 
6.1. Speider-Roa 

Det jobbes videre med å avklare eierforhold til hytta. 
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